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Cíle práce 
Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhledání a ověření prognostických 

a terapeutických biomarkerů, které by přispěly v diagnostice a terapii ovariálního karcinomu. Ela 

se ve své práci zaměřila na netradiční oblast nádorové problematiky – transportní proteiny 

z pohledu jejich účasti při vzniku rezistence k chemoterapii. Kromě nich zařadila do své 

studie geny, jejichž proteiny se podílejí na regulaci buněčného cyklu, reparaci DNA a 

oxidoredukčních dějích. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO    

Rozsah práce (počet stran): 131+ přílohy 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova     ANO     

Je uveden seznam zkratek?        ANO, je velmi pečlivě zpracovaný     

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO    

Ela Cerovská se zaměřila na výklad klasifikace nádorů vaječníku, hlavní cesty jejich terapie 

a problematiku rezistence k terapeutikům u některých pacientek. Kapitola je tematicky i 

počtem stránek rozsáhlá, přesto u některých podkapitol postrádám aktuální informace. 

Rozsah jednotlivých kapitol je v proporcích k zaměření experimentální části.  

 

   Je napsán srozumitelně?   ANO      

 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? ANO   

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO, Ela ve své 

práci cituje 230 prací, z toho 70 z posledních pěti let.  Autorce se povedlo udržet jednotný 

styl všech citací. 

 
Přesto v Seznamu literatury postrádám článek: 

Pathway analysis of gene lists associated with platinum-based chemotherapy resistance in 

ovarian cancer: the big picture. Helleman J,  et al.,Gynecol Oncol. 2010 May;117(2):170-6, 

který je pro tuto práci podstatný.   Studie srovnává devět analýz zaměřených na identifikaci 

biologických procesů a signálních drah, které se významně uplatňují při vzniku resyistence 

na platinové deriváty u ovariálního karcinomu.  

 

 



Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO     

    Kolik metod bylo použito? Autorka se ve své DP zaměřila na 3 soubory metod: analýzu 

genové exprese pomocí real time PCR, imunodetekci a genotypizaci. Ve všech případech 

získaná data statisticky zhodnotila. 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO     

Metody jsou popsány důkladně. Přestože autorka využívala izolační  a detekční kity, 

vysvětluje smysl jednotlivých kroků. Velmi pěkně je popsána struktura souboru pacientek. 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO     

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO, avšak bylo by vhodné doplnit přílohu 

s primárními dat a lépe zpracovat legendu u tabulek, zejména u tabulky 12.      

      

Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO    

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO    

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO    

Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO     

 

Diskuse má vysokou odbornou úroveň. Autorka má možnost srovnávat své výsledky nejen 

s pilotní studií provedenou na domácím pracovišti, ale může srovnávat vliv změny genové 

exprese vybraných genů na vývoj jiných typů nádorů i na vznik rezistence k platinovým 

derivátům. 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO     

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Diplomovou práci Ely Cerovské je radost číst. Vyznačuje se mimořádně dobrou jazykovou 

kulturou, důslednou korekturou textu, včetně formátu Seznamu literatury a Seznamu zkratek. 

Text je doplněn řadou obrázků, schémat, grafů a tabulek. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Ela Cerovská ve své práci prokázala schopnost zpracovat velmi složitou oblast nádorové 

biologie, získat cenné výsledky při experimentální práci a tyto výsledky systematicky a 

logicky a přehledně prezentovat. Její výsledky bezesporu přispějí k objasnění problematiky 

získané rezistence k chemoterapii u pacientek s ovariálním karcinomem. Svou diplomovou 

práci sepsala velmi pečlivě, po formální a odborné stránce má nadstandardní úroveň, a proto 

ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Otázky a připomínky oponenta: 
 

1. Jak si vysvětlujete, že jste u genu ABCA2 nezjistila průkazný rozdíl v expresi mezi 

normální a nádorovou tkání, když v rámci skupiny pacientek s nádorem byl rozdíl zjištěn 

v závislosti na grade nádoru ? (Str. 86) 

 

2. Nepovažuji β-aktin za dobrou volbu referenčního proteinu. Lze předpokládat, že jeho 

hladina se liší v nádorové a kontrolní tkáni. Uvažovali jste i o jiném proteinu? (Str. 67) 

 

3. Můžete vysvětlit, proč jste do souboru testovaných polymorfismů zařadila polymorfismy 

specifické pro diabetes nebo Alzheimerovu chorobu? (str. 73) 

 

4. Které markery se Vám zdají pro prognostické účely nejslibnější – a proč? 

 

 

 

 

 

Připomínky: 

Str. 28: Kapitola o transportérech mědi je zastaralá: poslední citovaný článek z roku 2004 

neodpovídá realitě – článek z roku 2003 cituje 17 autorů, nejmladší z roku 2015. 

Str. 39 Význam zkratky AKT neodpovídá, chyba je i v Seznamu zkratek 

Pokud uvádíte, že jste použila chladící stojánek, měla byste uvést, na jakou teplotu byl 

vychlazen, např. strana 55. 

Str. 87, Tabulka 14 b: Pokud jste pacientky rozdělila podle úrovně exprese daného genu na dvě 

skupiny, měla byste uvést hraniční koncentraci (hodnotu cq), kterou jste k rozdělení použila. 

Str. 102 Sílu vazby doporučuji nahradit vazebnou nerovnováhou. 
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